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ItuGraf sikrer en behagelig og jevn temperatur på 
det nivået du ønsker. Det vannbårne 
takstrålesystemet varmer og kjøler uten at man 
merker det og forårsaker verken trekk eller lyd. 
Systemet er allergivennlig, for det transporterer 
ikke urenheter i luften og har heller ingen 
overflater som krever rengjøring.

LAVT
VEDLIKEHOLDSBEHOV

Det langvarige systemet inneholder
ingen viftemotorer eller filtre som
krever rensing og skifting.
Panelsystemet krever heller ingen
drenering av kondensvann fra
kjølingen.

EFFEKTIV PLASSBRUK

Systemet monteres i taket og tar ingen veggplass 
som forstyrrer plasseringen av møbler, dører og 
vinduer. Panelene monteres i taket med 
pantentsikrede overflatefester eller ved 
nedsenkning som en del av taket.

ENERGISPARENDE

Rask reaksjon på justering og
effektiv varme-/kuldeoverføring
sparer betydelig energi. Og miljøet
sier takk.

Både oppvarings- og kjølebehovet
løses med samme én og samme
terminal. ItuGraf-systemet har lang
levetid og suverent lave
driftskostnader.

RASK BYGGEPROSESS

Med ItuGraf-systemet unngår man
bygging av tykke etasjeskiller og
lange tørketider for belegg, og
byggeprosessen går raskt
fremover.

FORBEDREDE BOFORHOLD

KOSTNADSEFFEKTIVT

HVORFOR ITUGRAF?



GARANTERER 
BEHAGELIGE BOFORHOLD
Takstrålesystemet ItuGraf kombinerer 
energieffektivitet og et førsteklasses 
inneklima. Man kan gjennomføre både 
oppvarmingen og kjølingen av bolighus 
energieffektivt med samme system.

Det er bevist at innendørsforhold i høy 
kvalitet i boligen har stor betydning for folks
trivsel og helse. ItuGraf-panelsystemets jevne 
temperatur på det nivået man ønsker, samt 
den trekkfrie kjølingen som gir betydelig 
bedre boforhold om sommeren, sikrer at 
forholdene i hjemmet alltid er
av første klasse.

ItuGraf-systemet fungerer uten vifter og er 
derfor allergivennlig, for det beveger ikke 
luften, slik at støv og andre urenheter 
sprer seg. Panelene har heller ingen 
overflater som krever renhold.

Automatikken er enkel å bruke, og 
beboerne kan enkelt justere 
temperaturen slik de selv ønsker. 
Temperaturen kan justeres i hvert enkelte 
rom innenfor de grensene boligeieren 
setter.

ItuGraf-panelene er 
nesten usynlige i 
taket. 
Man får panelene i 
forskjellige 
størrelser, farger og 
overflatematerialer, 
slik at de passer inn  
i stilen i boligen.
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GIR INNSPARINGER 
OGSÅ I BYGGFASEN
Takstrålesystemet ItuGraf gir innsparinger 
allerede i byggefasen. Innsparingene i 
byggefasen kommer frem i form av høyere 
effektivitet ved å unngå bygging av tykke 
etasjeskiller samt lange tørketider.

ItuGraf-systemet er langvarig og 
vedlikeholdsfritt.  Systemet har ingen deler 
må skiftes ut eller rengjøres, og det trenger 
ingen drenering av kondensvann. ItuGraf 
passer sammen med alle energikilder. Det 
passer utmerket til varmeregulering både i 
nybygg og renoveringsprosjekter.

Lavenergisystemet ItuGraf er et 
økonomisk alternativ både når det gjelder 
investerings- og brukskostnader. Rask 
reaksjon på endringer i eksterne og 
interne varmebelastinger gir en effektiv 
oppvarming og kjøling. Sammenlignet 
med gulvvarme kan man spare omtrent 
10 % energi i året med panelsystemet.

ItuGraf, som produseres av 100 %
resirkulerbare materialer, er CE-merket 
og testet i et akkreditert testlaboratorium 
i henhold til standarden EN14037.

Det langvarige og 
energieffektive 
finske oppvarmings- 
og kjølepanelet i 
resirkulerbare 
materialer er en 
miljøhandling.

Vil du høre mer? Kontakt oss:
+358 20 743 5500 - sales@itula.com


